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  چكيده
آوري اطالعـات و ارتباطـات در توسـعه     هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش مبتني بر فن

هاي آموزشي و  برابري فرصت وهش منظور از عدالت آموزشي،در اين پژ. بودوزشي عدالت آم
باشـد. جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش شـامل فراگيرنـدگان         افزايش دسترسي به آموزش عالي مـي 

آمــوزش كــالس محــور) (آمــوزش الكترونيكــي و  ارشــد  دوره كارشناســي 1389ورودي ســال 
  شد.با دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران مي

از  اي) استفاده شده است. جامعه آمـاري  (علّي مقايسه رويدادي در اين تحقيق از روش پس
. حجـم  تشـكيل شـده بـود   نفر در آمـوزش كـالس محـور     110نفر در آموزش فاوا محور و 250

در گــروه كــالس محــور و روش نفــر  100نفــر در گــروه فــاوا محــور و  104 نمونــه بــه ترتيــب
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ها بـا اسـتفاده از پرسشـنامه انجـام      تصادفي ساده بود. گردآوري داده گيري در اين پژوهش نمونه
روش آلفـاي   آن بـا و پايـايي   با نظر متخصصان مورد تأييد قرار گرفتـه آن  محتوايي شده، روايي

هـاي   كه فرضيه دادنشان  مستقل tبا آزمون  ها . تجزيه و تحليل دادهبه دست آمده 89/0كرونباخ 
 هـاي  ، شاخصدادهاي پژوهش نشان  اند. همچنين يافته ييد شدهأ%  ت95 اطمينان فاصلهپژوهش با 

هاي درس و امكان تحصـيل بـراي    فراهم آوردن امكان تحصيل در منزل و ظرفيت باالي كالس
و بـاال بـودن    انـد  شاغلين بيشترين تأثير را در افزايش دسترسي به آموزش عالي در كشـور داشـته  

هـاي آموزشـي و    رين مانع و محدوديت در برابري فرصتهزينه آموزش مجازي در كشور مهمت
 باشد. همچنين افزايش دسترسي به آموزش عالي مي

آوري اطالعات و ارتباطات، آموزش الكترونيكي، عدالت آموزشي، آموزش  فن واژگان كليدي:
  .عالي

  مقدمه
ضبط ذخيـره   هايي كه فرد را در آوري فن :عبارت است از 1آوري اطالعات و ارتباطات(فاوا) فن

سازي، پردازش، بازيابي و دريافت اطالعات در قالب صوت، تصوير، گرافيك، مـتن، عـدد و...   
 ،1387پور محمد بـاقر و پـور محمـد بـاقر،    ( دهد اي و مخابراتي ياري مي با استفاده از ابزار رايانه

  ).67ص
يابي بـه  ها و ابـزاري اسـت كـه بـراي دسـت      روش ،ها آوري اطالعات و ارتباطات تكنيك فن

هـاي   آوري گيرد. اين تعريف بر فـن  اطالعات و برقراري ارتباط با ديگران مورد استفاده قرار مي
توان به اطالعات دسترسي  ها مي آوري به وسيله اين فناشاره دارد.  2مبتني بر الكترونيك و رايانه

 ،3(آنجلـو و ومـا   دادمورد استفاده قـرار   ه صورت الكترونيكي از طريق رايانهپيدا نمود و آن را ب
  ).1، ص2010

                                                 
1. Information and communication technology (ICT)  
2. electronic and computer  
3. Angello& Wema 
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آن قابـل   آوري اطالعات و ارتباطـات كـه در كليـه امـور كـاربري      هاي فن يكي از ويژگي
باشد. اين سرعت ناشي از بستر ارتباطي نسـبتاً مناسـبي اسـت     سرعت توسعه آن ميمالحظه است 

رتباطـات بـه   آوري اطالعـات و ا  كه اكنون در سراسر جهان گسترده شده اسـت. اسـتفاده از فـن   
عنوان ابزار توسعه بيشتر مورد توجـه كـاربران آن قـرار گرفتـه اسـت. تبـديل متـون كاغـذي بـه          

هاي توسعه  هاي بارز آن است. شاخص اي از نمونه هاي فشرده چند رسانه الكترونيكي، ايجاد لوح
هـاي درس، تعـداد    هـاي آموزشـي، تعـداد كـالس     سسـه ؤها و م در آموزش عالي، تعداد دانشگاه

استادان و نسبت آنها به تعداد دانشجويان بوده و هست. نتيجه آن كه امروزه كارآيي و اثربخشي 
(كريمي علويجه  آوري اطالعات و ارتباطات رابطه مستقيم دارد گيري فن عالي با به كار آموزش

  ).182-183، صص 1388و همكاران، 
وري اطالعـات و ارتباطـات   آ گيري شبكه فن كار به  :عبارت است از 1آموزش الكترونيكي

دهي و يادگيري  هاي ديگر نيز براي بيان اين نوع از ياد دهي. تعدادي از عبارت در يادگيري و ياد
و يادگيري بر  3، آموزش مجازي، يادگيري توزيعي2روند كه شامل: يادگيري همزمان كار ميه ب

آوري اطالعـات   كنند كه فن مي هاي آموزشي اشاره د. اساساً همه آنها به فرايندباش مي 4پايه وب
دهي و يادگيري همزمان و غيرهمزمـان بكـار    هاي ياد عنوان واسطه براي فعاليت  و ارتباطات را به

  ).1، ص2006، 5برند (نيدو مي
توانـد   مـي  ري اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش   آو اين باور وجود دارد كه استفاده از فن

تواننـد بـه ارتقـاي كيفيـت      ميها  آوري ش دهد. اين فنرا افزاي هاي يادگيري دسترسي به فرصت
هاي آموزشـي   يادگيري را تقويت و سيستم ،هاي پيشرفته تدريس كمك نموده آموزش با روش

  ).9، ص2009، 6را در مديريت بهتر و يا اصالح توانمند سازند (يونسكو

                                                 
1. E-learning 
2. On line  
3. distributed learning 
4. Web based learning 
5. Naido 
6. UNESCO 
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ر از جوامـع  دهـد كـه جوامـع در حـال تغيـ      ها نشان مي )،گزارش2009( برابر اعالم يونسكو
هستند. كه در آنها ايجاد و توزيع دانش در درجه اول اهميـت قـرار    2به جوامع اطالعاتي 1صنعتي

ويكم و اهداف آمـوزش بـراي    مين اهداف توسعه قرن بيستأهايي كه به واسطه ت دارد. با چالش
زش الملل قرار گرفته اسـت، فـرض نمـودن اينكـه، توزيـع معمـول آمـو        روي جامعه بين همه، فرا

گرايانـه   كند، غيـر واقـع   تأمين مي 2015هاي آموزشي برابر براي همه را تا سال  كيفيت و فرصت
  ).11، ص2009(يونسكو،  است

هـاي   اطالعات و ارتباطات در تمام جنبـه  آوري  در طي دهه گذشته سيلي از كاربردهاي فن
ري كـه در راسـتاي   گـذا  جامعه جاري شده است. بنابراين مشاهده افزايش عالقمنـدي و سـرمايه  

انگيـز   تعجـب بـر   يـرد گ آوري اطالعات و ارتباطات در مقولـه آمـوزش انجـام مـي     استفاده از فن
  ). 1، ص2004 ،3(ژانگ نخواهد بود

ويكـم   قـرن بيسـت   مطمئناً تمامي اشكال آمـوزش و يـادگيري را در   4يادگيري الكترونيكي
يكي در نهادهاي آموزشي سنتي بسيار چه تأثير و نفوذ يادگيري الكترونمتحول خواهد نمود. اگر

امـا   -هاي موجود را تقويت نمـوده اسـت   در حقيقت تنها اقدامات و روش -رنگ بوده است كم
هـاي بـالقوه آن بدسـت     آوري و توانـايي  بايد دانست، هر زمان كه ما شناخت بيشتري از اين فـن 

نسـبت بـه مقولـه تـدريس و     آوريم، يادگيري الكترونيكي نيز به نحو مؤثرتري بر ديـدگاه مـا    مي
ثير خواهد گذاشت. تحولي كه يادگيري الكترونيكي در آموزش و پرورش به وجود أيادگيري ت

محـدود نخواهـد بـود.     5هاي سنتي خواهد آورد تنها به بهبود كارآيي اجرايي و يا حفظ رويكرد
تواننـد   هرگز نمي كه خود را متعهد به بهبود فرايند تدريس و يادگيري مي دانند آن دسته افرادي

                                                 
1. industrial societies  
2. information societies  
3. Zhang 
4. E learning 
5. traditional approaches 
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ترجمـه زارعـي    ،1،2003تفـاوت باشـند (گريسـون و اندرسـون     نسبت به آموزش الكترونيكي بي
  ).14، ص1384 ،زواركي و صفايي موحد

كند كه قـبالً   شماري را براي يادگيري افراد فراهم مي هاي بي يادگيري الكترونيكي فرصت
پـذير   دانشـگاه مشـهور و معتبـر امكـان    پذير نبود؛ از ايـن طريـق شـانس يـادگيري از يـك       امكان
شود، نيازي به تغيير در شيوه زندگي فراگير وجود ندارد و موجب تـرك شـغل يـا مهـاجرت      مي

شــود. يــادگيري در يــك كــالس نــامريي امكــان دســتيابي نامحــدود بــه  اش نمــي وي و خــانواده
 ).162ص  1387به نقل از يعقوبي و همكاران،  ،2004 ؛2كند (چريل اطالعات را فراهم مي

معلم زمان زيادي از وقت خود را بـه نمـايش    ،متداول 3هاي آموزشي كالس محور در نظام
صـورت سـخنراني انجـام    ه كند. در اين فعاليت كه معمـوالً بـ   محتواي موضوع درسي صرف مي

پردازد. در سوي ديگر فراگيرندگان زمـان زيـادي را بـه     معلم به محتواي موضوع درس مي شود
كنند. صرفه نظر از اينكه اين روش خـوب   جلسات سخنراني و نت برداري صرف مينشستن در 

معلـم و فراگيـر اسـت. اگـر      از زمـان  5آمـد  و ناكـار  4مؤثر يا بد است بطور يقين يك استفاده غير
هـاي   طـور يقـين تعـداد زيـادي راه    ه محتواي درسي نياز به نمايش دادن داشته باشد، ب موضوع و

ــراي   ــد ب ــؤثر و كارآم ــر در كــالس و   م ــاً نشســتن فراگي نمــايش دادن آن وجــود دارد كــه قطع
هـا نيسـت. آمـوزش الكترونيكـي كـه اسـتفاده از        برداري از سخنراني معلـم يكـي از ايـن راه    نت
هـاي   آوري اطالعات و ارتباطات را به همراه دارد، نمـايش محتـواي موضـوعات را بـه شـيوه      فن

ه توانـد (بـ   شد، مي سخنراني صرف مي زماني كه برايسازد، به نحوي كه  پذير مي متنوعي امكان
  ).68ص  ،2006يابد( نيدو،  هاي يادگيري اختصاص  صورت مفيد) به تسهيل و پشتيباني فعاليت

ها دقيقاً مطابق با قالب آمـوزش الكترونيكـي    هاي الكترونيكي توسط دانشگاه انواع آموزش
شد آموزش الكترونيكي، اين حقيقـت كـه   سسات دانشگاهي رؤگردد، ليكن در بيشتر م ارايه مي

                                                 
1. Garrison& Anderson  
2. Cheryl 
3. classroom-based educational settings  
4. ineffective 
5. inefficient 
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اسـت. آنهـا     اند را تغيير نداده به صورت محوري باقي مانده 1چهره  هاي كالسي چهره به آموزش
هـاي دانشـگاهي خـود بـا اسـتفاده از آمـوزش الكترونيكـي بـراي افـزايش           بر روي ارتقاي برنامه

رسـد فـاوا در    نظـر مـي   انـد. بـه   دهپذيري و دستيابي بهتر به محتواي يادگيري تمركـز نمـو   انعطاف
حقيقت بر خدمات اداري مانند پذيرش، ثبت نام، پرداخت دستمزد و خريد تأثير بيشتري نسـبت  

له وجـود  أاست. داليل زيادي براي اين مسـ  هاي درس داشته دهي و يادگيري كالس به اساس ياد
ش، پشـتيباني، پـاداش، و   علـت كمبـود زمـان، انگيـز      دارد، مانند مقاومتي كه از سوي معلمان بـه 

ها معلومات ناكافي مدرسين در خصوص آموزش الكترونيكـي و فـاوا وجـود دارد     عالوه بر اين
  ).10ص  ،2006و همكاران،  2(پوني

امروزه با توجه به بازه گسترده كاربران در آموزش الكترونيكي، آموزش در الگوي سـنتي  
نيست و ارائه يك سيستم شخصـي سـازي   پذير  همچون يك نوع آموزش براي همه ديگر امكان

شده كه بتواند به صورت خودكار بـا سـطح دانـش و عاليـق كـاربران هماهنـگ شـود، اهميـت         
فراواني دارد. در آموزش عالي ايران از يك طرف تعداد متقاضيان ورود به تحصـيالت تكميلـي   

ند؛ از طـرف  ها حضوري موجود پاسـخگوي ايـن نيازهـاي فزاينـده نيسـت      زياد شده است و دوره
اي از متقاضـــيان تحصـــيالت تكميلــي را كارشناســـان شـــاغل و داراي   ديگــر، بخـــش عمــده  

هاي حضوري  دهند كه شركت در دوره هاي اجتماعي و خانوادگي گسترده تشكيل مي مسئوليت
مين آنها بـا  أپذير نيست. پاسخگويي به نيازهاي يادشده و ت به صورت تمام وقت براي آنان امكان

(يعقوبي  هاي اصلي نظام آموزش عالي در ايران است زشي قابل قبول يكي از چالشكيفيت آمو
  ). 161-162، صص 1387و همكاران، 

آوري در  آوري اطالعات و ارتباطـات، جـوان بـودن ايـن فـن      هاي فن   ساخت  با توجه به زير
است توجه  تواند فراهم آورد، نياز آوري مي كشور، نوع فرهنگ و امكانات آموزشي كه اين فن

  اي به كاربرد فاوا در آموزش كشور به ويژه در آموزش عالي مبذول گردد.  ويژه

                                                 
1. fact to face 
2. Punie 
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با توجه به وجود امكان بالقوه استفاده از فاوا در سطوح مختلف در سرتاسر كشـور پهنـاور   
ايران، با فراهم آوردن امكان دسترسي به آموزش عالي جهت كليه عالقمندان به ادامـه تحصـيل   

هاي برابري را براي ساكنين  توان فرصت ها، مي  آوري زش عالي با استفاده از اين فندر سطح آمو
مناطق كم برخوردار از لحاظ آموزشي فراهم آورد. البته الزم به ذكر اسـت بـا توجـه بـه جـوان      
بودن اين شيوه آموزش در حال حاضر موانع محدودي در اين مسير موجود است كه با گذشـت  

  يك مرتفع خواهند شد.زمان در آينده نزد

 هاي آموزشي برابري فرصت

هـا بـراي اقشـار محـروم كـه از امكانـات مـالي         شكي نيست كه توزيع عادالنه امكانات و فرصت
هاي مطلوب يك جامعه تساوي خواه و عدالت طلـب اسـت    محدود برخوردارند، يكي از آرمان
دالنـه امكانـات و   وزيـع عا هـاي مهـم ت   توانـد يكـي از كانـال    و مسلم است كه آموزش عالي مـي 

  .)199، ص1386 (توسلي، براي قشرهاي بيشتري از جامعه باشد هاي آموزشي فرصت
ل در جهان گستردگي شكاف بين فقير و غني است، در ميـان فقـر   ئترين مسا يكي از جدي

شود، قسمت كـوچكي از جمعـت جهـان از     گسترده جهاني كه در واقع روز به روز بدتر هم مي
هـا،   هـاي ايـن اخـتالف در دارايـي     برند. يكي از جنبه هاي جديد لذت مي وت و دانشفراواني ثر

آوري  هاي زياد در دسترسي بـه فـن   توان آن را تفاوت است، كه به تعبيري مي 1شكاف ديجيتالي
ها نفر در آفريقا، آسيا و آمريكاي التين براي بقـا و   اطالعات و ارتباطات پيشرفته دانست. ميليون

كنند در حالي كه ديگران در دنياي صـنعتي از تسـهيالتي    ن در اين فقر مهلك تقال ميزنده ماند
هاي آموزشي  برند، و از مزاياي فرصت هاي پيشرفته ارتباطات فراهم نموده لذت مي آوري كه فن

شوند، همچنين كار در دفاتر  مند مي آوري اطالعات و ارتباطات فراهم شده بهره كه به وسيله فن
وري باالتر رفتـه اسـت. يكـي از     تر شده و بهره هاي جديد اثربخش آوري استفاده از فن به واسطه

هــاي آموزشــي در  بــدترين اثراتــي كــه شــكاف ديجيتــالي داشــته اســت، تــأثير منفــي در تــالش

                                                 
1. Digital Divide or Digital gap 
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هـاي جديـد محركـي در     هـاي ديجيتـال فرصـت    آوري باشـد. فـن    كشورهاي درحال توسـعه مـي  
ت جاري درباره تقريباً همه موضوعات، همچنين ارتبـاط بـين   دستيابي به حجم وسيعي از اطالعا

تـر از زمـان گذشـته را بـراي فراگيرنـدگان در       هاي پويا و كاركردن اثـربخش  ها به روش انديشه
آوري اطالعـات و ارتباطـات،    كننـد. بـدون دسترسـي بـه مزايـاي فـن       دنياي صـنعتي فـراهم مـي   

ن است كه بيش از گذشـته از همتايـان خـود    فراگيرندگان در كشورهاي كمتر توسعه يافته ممك
  ).210ص ،2002 ،1(تين در كشورهاي صنعتي عقب بمانند

هاي اقتصادي در جوامع اسـت. فـراهم    آموزش يكي از مهمترين ابزار توزيع رفاه و فرصت
و تحــرك اقتصــادي و  3(اجتمــاعي) در آمــوزش تحــرك عمــودي 2هــاي برابــر آوردن فرصــت

يكـي از   5دهـد. همچنـين نـابرابري آموزشـي     فقير جامعه افزايش ميهاي  را در قسمت 4اجتماعي
  ).949، ص2009، 7(تومال است 6هاي نابرابري اقتصادي و اجتماعي سرچشمه

هـاي زنـدگي    برابري آموزشي براي جوامعي كه آموزش يك تعيين كننده حيـاتي فرصـت  
گذاري  صوص سرمايهرود. هنوز بعضي از مديران در خ باشد يك واجب اخالقي به شمار مي مي

كه آيا اين پول در نتايج آموزشـي ايـن    آموزش مردمان بسيار نيازمند اكراه داشته و در مورد اين
  ).5ص ،2009(لوين،  كند بدبين هستند آموزان تفاوت ايجاد مي دسته از دانش

  هاي آموزشي تأثير آموزش مبتني بر فاوا در برابري فرصت
ــناســتفاده از آمــوزش از راه دور و  ــالقوه آ ف ــع  وري اطالعــات و ارتباطــات عامــل ب اي در توزي

(مدرســين) اســت. ايــن  تــر و برابــري در ميــان نيروهــاي تــدريس هــاي يــادگيري وســيع فرصــت
توانند كيفيت و تنـوع منـابع و پشـتيباني معلمـان را      ها و آموزش از راه دور همچنين مي  وريآ فن

                                                 
1. Tiene 
2. equal opportunities 
3. vertical Mobility  
4. social and Economic Movement  
5. inequalities in education 
6. social and economic inequalities  
7. Tomul 
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(ارتقـاي شـغلي معلمـان) بگشـايند. اگـر       1مـان ارتقا داده و راه جديدي براي پيشرفت شـغلي معل 
ها و خـدمات آموزشـي بدسـت آيـد، نيـاز       (آموزشي) به واسطه برابري فرصت عدالت اجتماعي

هـا را بـراي همـه مدرسـان، قابـل دسترسـي        هايي كـه ايـن فرصـت    است كه مقرراتي براي روش
ورد نيـاز و نحـوه   ودستيابي، قابل پـذيرش و سـازگاري نمـوده و آنـان را در انتخـاب مطالـب مـ       

  ).13، ص2008، 2(رابينسون نمايد؛ وضع گردد يادگيري تقويت مي
شود همچنـين بـراي آن    باعث دسترسي به منابع اطالعاتي جديد مي 3ارتباطات الكترونيكي

اطالعـات و ارتباطـات   وري آ فندسته از دانشجويان معلول كه به آموزش مخصوص نياز دارند، 
سـازد تـا نظـرات و نيازهـاي      كند و آنها را قـادر مـي   شي را فراهم ميدسترسي به كليه مواد آموز

، 1387و همكار،  (پور محمد باقر خود را به صورت كلمات يا در قالب طرح و شكل بيان نمايند
  ). 68ص

اطالعات و ارتباطات عامل مهمي در ارتقاي عدالت اجتماعي در موضوع كيفيت  آوري  فن
به تري نسبت  باشد، جايي كه معلمان از كيفيت پايين ردست ميآموزش در مناطق روستايي و دو

 دار بوده و پشتيباني از آنها كمتر بوده و منابع كمتري در اختيار دارند خور همتايان شهري خود بر
  ). 1ص  ،2008(رابينسون، 

همچنين آموزش الكترونيكي براي افرادي كه داراي معلوليت جسمي هسـتند ايـن فرصـت    
). 102، ص2009 ،4(مـاپوا  آورد كه از منزل بتوانند تحصيالت خـو د را ادامـه دهنـد    را فراهم مي

به عنوان يكي از دست اندركاران آموزش الكترونيكـي بيـان نمـوده اسـت كـه       )2002(5همسلي
ها و مقـاطع   هاي آموزشي رشته توانند در كالس امروزه مي 7وقت و پاره 6فراگيرندگان تمام وقت
از هر مكاني شركت نمايند، اين نوع آموزش براي كسـاني كـه مسـافرت    تحصيلي دلخواه خود 

                                                 
1. teachers professional development 
2. Robinson  
3. electronic communications 
4. Mapua 
5. Hemsley 
6. Full Time 
7. Part Time 
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راحتـي در دسـترس    كنند و يا كساني كه جاي ثابتي ندارند، منابع و تجـارب يـادگيري را بـه     مي
  ).102ص ،2009 ماپوا،به نقل از دهد ( قرار مي

  تأثير آموزش مبتني بر فاوا در افزايش دسترسي به آموزش عالي 
هـا بـيش از ظرفيـت آنهاسـت. از ايـن رو در       ر ها تعداد داوطلبان ورود به دانشگاهدر اغلب كشو

اي  هاي از راه دور مكاتبه هاي آموزشي داوطلبان، دانشگاه بيشتر كشورها براي پاسخگويي به نياز
اند، ليكن نبود تعامل و ارتباط بين مدرسان و دانشـجويان و عـدم دسترسـي بـه منـابع       توسعه يافته
ها از نظر كيفيت يادگيري است. بدين ترتيـب بـا    هاي اين دانشگاه معتبر از جمله آسيب يادگيري
اندازي شده است كـه   دور راه راه از هاي اي جديدي از آموزش هاي جديد گونه آوري توسعه فن

 ،1387همكـاران،  به نقل از سـراجي و  2005، 1(بوفورد و هارپر گويند مجازي مي  به آن دانشگاه
  ) .98ص

توانـد   هاي نوين اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش از راه دور، مي آوري تفاده از فناس
هاي آموزشـي، درنبـود دسترسـي بـه آمـوزش       هاي مورد توجه براي پر كردن خأل يكي از گزينه
  ).3، ص 1389(بابايي،  حضوري باشد

آموزش نسبت  ي افزايش دسترسي به هاي آموزش الكترونيكي، توان بالقوه درميان ويژگي
شـمار    هـاي قابـل مشـاهده و ارزشـمند بـه      هاي آموزشي سنتي غيـر منعطـف از ويژگـي    به روش

  ). 102، ص2009 ،(ماپوا روند مي
آوري اطالعات و ارتباطات، بازار يادگيرندگان بالقوه را بطور چشمگيري  رواج كاربرد فن

روز هفتـه، تقريبـاً    7روز و بانهساعت شـ  24تواند آموزش را در آوري مي دهد. اين فن افزايش مي
آمـوزان، والـدين، و كسـاني كـه      هايي براي كار دانش در هر مكاني در دسترس بگذارد، فرصت

براي نيل به اهداف آموزشي خود از توانايي الزم برخوردار نيستند، فراهم نمايد. به تعبير ديگـر،  

                                                 
1. Buford and Harper 
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ته به مقولـه آمـوزش را تغييـر    هاي كشورهاي توسعه ياف آوري اطالعات و ارتباطات، رويكرد فن
  ).116، ص 1389(بابايي،  داده است

استفاده از ابزار ارتباطي مانند پست الكترونيكي، فاكس، رايانه و ويـديو كنفـرانس، باعـث    
تر شدن زمان و فاصله و مهيا شدن امكانات جديد جهت يادگيري شده است. بـا گسـترش    كوتاه

زش متقاضيان كه بصورت پراكنده در مناطق مختلف قـرار  ها امكان آمو آوري استفاده از اين فن
  ).70، ص1387 ،پور محمد باقراست (پور محمد باقر و  دارند نيز فراهم شده

هـاي پيشـرفته فراگيرنـدگاني كـه قـبالً بـه آمـوزش عـالي دسترسـي           آوري با استفاده از فـن 
را با نيازهاي آنهـا دارد،  اند، امروزه فرصت تحصيل در موقعيت مكاني كه بهترين تناسب  نداشته

اند. قابليت دسترسي به آموزش عالي همانگونه كه عامل مهمي در فراگيـري دانـش و    پيدا نموده
توزيع اطالعات بين فراگيرندگان شناخته شده، عامل مهمي نيز در تعامل بين اسـتاد و فراگيرنـده   

آمـوزش عـالي بـراي     گردد. اگر آموزش الكترونيكي با ايجـاد دسترسـي بيشـتر بـه     محسوب مي
بايست هم در دسترسي به آموزش و هم  شود، اين افزايش دسترسي مي دانشجويان مفيد واقع مي

عنـوان عـاملي ضـروري در يـادگيري اثـربخش        هـا بـه   آوري، جايي كه رايانه در دسترسي به فن
  ).102، ص2009(ماپوا،  مطرح هستند، در نظر گرفته شود
اند، ممكن است فرصت  اي متصل به شبكه دسترسي پيدا نمودهه فراگيرندگاني كه به رايانه
پذيرتر يادگيري را داشـته باشـند. امـا در واقـع فراگيرنـدگان و       تجربه نمودن يك فرايند انعطاف

سسات آموزش عالي ممكن است به واسطه عدم توانايي فراگيرندگان در تهيه و يـا دسترسـي    مؤ
هاي موجود استفاده نمايند. بنابراين فراگيرنـدگاني كـه در    تبه رايانه، نتوانند از مزاياي اين فرص

 ،2009 ماننـد (مـاپوا،   بهره مي بيهاي آموزش الكترونيكي  منزل رايانه ندارند از استفاده از محيط
  ).102ص
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  آموزش الكترونيكي در ايران
ور شايد بتوان گفت امروزه كيفيت حيات و موجوديت هر كشوري به نظام جامع علمي آن كشـ 

گيـرد. از نحـوه زيسـت مـردم      بستگي دارد كه عمدتاً دو حوزه آموزش و پژوهش را در بـر مـي  
ي هر كشور، به دانش، دانايي و در پي آن توانـايي و قابليـت    ل كالن رشد وتوسعهئگرفته تا مسا

اي را  ل هـر جامعـه  ئهاي مشكالت، عقب مانـدگي و مسـا   گردد. يكي از ريشه مي ناشي از آنها بر
 وجـو كـرد   آمدي دانش، آموزش و پـژوهش آن كشـور جسـت    آمدي يا ناكار در ميزان كاربايد 

  ).2، ص1389(عليخاني، 
تواند يكي از مصاديق استفاده مناسـب و مفيـد از    آوري در عرصه يادگيري، مي كاربرد فن

اين پديده باشد. پيش شرط استفاده از يـادگيري الكترونيكـي، وجـود زمينـه و بسـترهاي الزم و      
هـاي توسـعه ملـي اسـت. بايـد ديـد رويكـرد ملّـي بـه           هاي روشـن در بـاره آن در برنامـه    يدگاهد

هاي اطالعاتي در كشـور چگونـه اسـت؟ پاسـخ ايـن سـؤال و        آوري هاي استفاده از فن استراتژي
گيـرد،   آوري اطالعات در كشور چگونه تعريف شده و مورد پشتيباني قرار مـي  اينكه جايگاه فن
  ).3-4، صص1389(بابايي،  كند دگيري الكترونيكي را روشن ميتكليف موضوع يا

ي مجازي در ايران شده است كـه  فاوا موجب گسترش مراكز دانشگاهپيشرفت روز افزون 
شـود.   اساس آن نياز به حضـور فيزيكـي دانشـجو در كـالس درس بـه تـدريج كـم رنـگ مـي         بر

زشي را از طريق شبكه اينترنت هاي آمو دانشگاه مجازي مركز آموزشي است كه دروس و برنامه
دور رفـع   هكنـد و او بـا اسـتفاده از اينترنـت نيازهـاي آموزشـي خـود را از را        به دانشجو ارائه مي

ه آوري اطالعات و ارتباطات امكان آموزش متقاضياني كـه بـ   نمايد. همچنين با استفاده از فن مي
ت. يكـي از مهمتـرين داليـل    صورت پراكنده در مناطق مختلف قرار دارند نيـز فـراهم شـده اسـ    

هاي مجازي در ايران، تقاضاي روز افـزون جوانـان بـراي ورود بـه      ضرورت سازماندهي دانشگاه
دانشگاه است كه با توجه به محدوديت منابع و ظرفيت آموزشي در نظام فعلي به يـك موضـوع   

و يـا  اجتماعي تبديل شده است. اين در حالي است كه در آموزش مجـازي محـدوديت مكـاني    
  ).71ص ،1387، پور محمد باقر(پور محمد باقر و  زماني وجود ندارد
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هاي رونيكــي در دانشــگاه هــاي معتبركشــورهمگــام بــا گســترش روز افــزون آمــوزش الكت
هاي ايران نيز الزم است تدابير مناسبي را براي گسترش اين نوع  مختلف جهان، مسئوالن دانشگاه

اذ نمايند. يكي از مسائل اساسي پيش روي مسـئوالن  از آموزش در مؤسسات آموزشي خود اتخ
اي مناسـب بـراي پـذيرش ايـن نـوآوري توسـط اسـتادان         در اين خصوص، فراهم ساختن زمينـه 

هاي آموزشي و ارتقاي سطح مشاركت آنها در اين نـوع از آمـوزش و بـه تبـع آن ارتقـاي       گروه
بـراي درك اهميـت و ضـرورت     كيفيت اين نوع از آموزش است. در اين زمينه، توجيه استادان

هاي  ها و مشكالتشان و برگزاري دوره هاي اساسي براي رفع نگراني مشاركت آنها، ارائه حمايت
شان امري ضروري است. با توجه به هزينه سـنگين   كارآموزي مناسب براي آشنا شدن با وظايف

ن در انجـام دادن ايـن   والها، موفقيـت مسـئ   اوليه براي پياده سازي اين نوع از آموزش در دانشگاه
ريـزي   هاي نظري در خالل فرايند برنامـه  منوط به رعايت اصول علمي و اجراي پژوهشاقدامات 
 2هاي انسـاني  است تا هدايت اين اعمال به نحو مطلوبي صورت گيرد و اتالف سرمايه 1راهبردي

دن ايـن حـوزه   ها به حداقل برسد. اين در حالي است كـه بـا توجـه بـه جديـد بـو       و مالي دانشگاه
هـاي داخلـي در ايـن زمينـه بـه شـدت احسـاس         عملياتي در كشور ايران، جـاي خـالي پـژوهش   

هـاي كشـور    شود. عالوه بر اين، در عمل نيز هم اكنون در برنامه كـاري بسـياري از دانشـگاه    مي
تأســيس دوره هــاي يــادگيري الكترونيكــي بــه عنــوان يــك هــدف راهبــردي مــدنظر مســئوالن  

كه دستيابي به موفقيت در اين امر دليل مهم ديگري براي انجام دادن تحقيقـات  قرارگرفته است 
  ).20، ص1389(عبدالهي و همكاران،  بيشتر در اين زمينه است

آوري اطالعات و آغاز حضور تدريجي ولي سـريع آن در تـار    با توجه به نوظهور بودن فن
اهد تجربي و تاريخي بسيار انـدكي  هاي آموزشي، شو و پود حيات اجتماعي و به تبع آن در نظام

كـه   ي تأثير اين موضوع بر دسترسي بر آموزش عالي وجـود دارد. خاصـه آن    در خصوص نحوه
هاي اين موضوع در ساير كشورها بسـيار   وجوه دسترسي به آموزش عالي در كشور ايران با جنبه

                                                 
1. strategic planning 
2. human capitals 
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آوري اطالعـات در   ي اطالعاتي، هدف از كـاربرد فـن   متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته
اي مناسـب بـراي تعميـق     هـاي آموزشـي و ايجـاد زمينـه     هاي آموزشي، متنـوع كـردن شـيوه    نظام

بـه عنـوان   آوري اطالعـات   آموزشها است و به همين دليل اين كشورها از امكانات مختلـف فـن  
كنند تا بر غنا و كيفيت آموزش بيافزايند؛ از سوي ديگـر، در   مكمل آموزشهاي رايج استفاده مي

آوري اطالعات بـه عنـوان ابـزاري بـراي تعمـيم       ي اطالعاتي نيز از فن كشورهاي در حال توسعه
 )تو به ويژه روستاها و مناطق دور دس( هاي فيزيكي آموزشهاي همگاني و نزديك كردن فاصله

آوري اطالعات از هر دو ديدگاه قابـل تأمـل اسـت:     شود. در كشور ايران موضوع فن استفاده مي
(كميـت   هـاي آموزشـي   (كيفيت دسترسي) و افزايش دسترسي به محـيط  افزايش غناي آموزشي

  ).8 -10، صص1386دسترسي) (منتظر، 

  اهداف پژوهش 
ات و ارتباطـات در توسـعه عـدالت    آوري اطالعـ  ثير آموزش مبتني بر فـن أبررسي ت هدف اصلي:

 آموزشي است.

آوري اطالعـات و ارتباطـات در برابـري     ثير آموزش مبتني بر فنأبررسي ت هدف ويژه اول:
  هاي آموزشي است. فرصت

آوري اطالعات و ارتباطـات در افـزايش    ثير آموزش مبتني بر فنأبررسي ت هدف ويژه دوم:
  .دسترسي به آموزش عالي است

  وهشهاي پژ فرضيه
ثير أآوري اطالعات و ارتباطات در توسعه عـدالت آموزشـي تـ    آموزش مبتني بر فن:فرضيه اصلي

  دارد.
هـاي   آوري اطالعات و ارتباطـات در برابـري فرصـت    آموزش مبتني بر فنفرضيه ويژه اول:

  ثير دارد.أآموزشي ت
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رسـي بـه   آوري اطالعات و ارتباطات در افـزايش دست  آموزش مبتني بر فنفرضيه ويژه دوم:
  ثير دارد.أآموزش عالي ت

 روش

  رويدادي است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع كاربردي و از نظر روش از نوع پس

  جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري
نفـر   104كه به روش تصادفي  جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشجويان دانشگاه تهران بودند

ه آفرينـي دانشـگاه تهـران بـ     گروه كالس محـور دانشـكده كـار    نفر از 100گروه فاوا محور و  از
اي و سـاده   ش از نـوع تصـادفي خوشـه   گيـري ايـن پـژوه    عنوان نمونه انتخاب شدند. براي نمونه

  استفاده شده است. 

  ابزار پژوهش
. پرسشـنامه در  انـد  شـده ها بـر اسـاس مبـاني نظـري و پرسشـنامه گـردآوري        در اين پژوهش داده
تنظـيم   هاي آموزشي برابري فرصت درثير آن أاطالعات و تآوري  فنني بر خصوص آموزش مبت

  شده است.

  ها روش تجزيه و تحليل داده
ميانگين و انحـراف اسـتاندارد) و بـراي آزمـون      (فراواني، براي توصيف داده ها از آمار توصيفي

مستقل بـراي   t آزموناست. براي بررسي تأثير متغيرها از  شدهها از آمار استنباطي استفاده  فرضيه
  است.  شدههاي بدست آمده استفاده  بررسي معناداري تفاوت ميانگين

  هاي توصيفي يافته
آوري اطالعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشـي تـأثير    آموزش مبتني بر فن فرضيه اصلي:

  دارد.
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  هاي آماري  نمرات گروه آموزشي كالس محور و فاوا محور شاخص .1جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  وزشيگروه آم

  28248/0 3305/3  100 كالس محور
  33105/0 8407/2  104 فاوا محور

هـاي   آوري اطالعات و ارتباطات در برابـري فرصـت   آموزش مبتني بر فن فرضيه ويژه اول:
  .آموزشي تأثير دارد

  هاي آموزشي برابري فرصت نمرات گروه آموزشي كالس محور و فاوا محور در هاي آماري شاخص. 2جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  گروه آموزشي
  41611/0 3681/3  100 كالس محور
  47605/0 8173/2  104 فاوا محور

  هاي آموزشي (گروه آموزشي كالس محور و فاوا محور) ثر در برابري فرصتؤهاي م شاخص مقايسه .3جدول 
  عيارانحراف م  ميانگين گروه آموزشي عنوان شاخص

 )فراهم آوردن امكان تحصيل كم هزينه(ارزان
 849/0 15/3 كالس محور
 879/0 38/2 فاوا محور

فراهم آوردن امكان استفاده از استادان مجرب 
 براي مناطق دور دست و محروم

 687/0 37/3 كالس محور
 798/0 79/2 فاوا محور

 فراهم آوردن امكان تحصيل براي شاغلين
 672/0 5/3 كالس محور
 734/0 16/3 فاوا محور

فراهم آوردن امكان تحصيل براي  فراگيرندگان 
  دختر(زن) در منزل

 670/0 54/3 كالس محور
 657/0 97/2 فاوا محور

فراهم آوردن امكان بهره برداري براي كليه 
 متقاضيان با توجه به گستردگي شبكه مخابرات

 687/0 37/3 كالس محور
 830/0 75/2 فاوا محور

فراهم آوردن امكان دسترسي به منابع نا محدود 
 جهت كليه فراگيرندگان

 609/0 46/3 كالس محور
 635/0 89/2 فاوا محور

فراهم آوردن امكان دسترسي ساكنان  مناطق 
 دوردست به آموزش عالي

 637/0 19/3 كالس محور

 839/0 79/2 فاوا محور



  
 17                         ...     تأثير آموزش مبتني بر فن آوري اطالعات و ارتباطات در توسعه

اطالعات و ارتباطات در افـزايش دسترسـي بـه    آوري  آموزش مبتني بر فن فرضيه ويژه دوم:
  آموزش عالي تأثير دارد.

  در افزايش دسترسي به آموزش عاليهاي آماري نمرات گروه آموزشي كالس محور و فاوا محور  شاخص .4جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  گروه آموزشي
 2901/3 36494/0  100 كالس محور
 0/ 8925/2 34185  104 فاوا محو ر

  )(گروه آموزشي كالس محور و فاوا محور هاي مؤثر در افزايش دسترسي به آموزش عالي مقايسه شاخص .5جدول 

  
  

  انحراف معيار  ميانگين گروه آموزشيعنوان شاخص
  فراهم آوردن امكان تحصيل در منزل

 (حتي در دورترين  نقاط كشور)
 537/0 58/3 كالس محور
 618/0 43/3 فاوا محور

 .هاي درس آوردن ظرفيت باالي كالس فراهم
 805/0 31/3 كالس محور
 680/0 07/3 فاوا محور

 24واسطه دسترسي   فراهم آوردن امكان تحصيل براي شاغلين به
 ساعته به منابع آموزشي

 626/0 35/3 كالس محور
 589/0 23/3 فاوا محور

 (زن) در منزل فراهم آوردن امكان تحصيل فراگيرندگان دختر
 612/0 35/3 س محوركال

 590/0 05/3 فاوا محور

 دسترسي ساكنان مناطق و دوردست به آموزش عالي
 740/0 18/3 كالس محور
 744/0 52/2 فاوا محور

فراهم آوردن فضاهاي آموزشي مجازي (دانشگاه) در مناطق 
 محروم و كم بهره

 770/0 27/3 كالس محور
 737/0 61/2 فاوا محور

 ز استادان و كادر مجرب آموزشيمكان استفاده افراهم آوردن ا
 در اقصي نقاط كشور

 696/0 29/3 كالس محور
 645/0 78/2 فاوا محور

  فراهم آوردن امكان تحصيل كم هزينه
 (ارزان)

 799/0 90/2 كالس محور
 915/0 28/2 فاوا محور

 ساعته به اطالعات و منابع آموزشي 24امكان دسترسي 
 696 42/3 كالس محور
 719/0 98/2 فاوا محور
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  هاي استنباطي يافته
ر توسعه عدالت آموزشـي تـأثير   آوري اطالعات و ارتباطات د آموزش مبتني بر فن فرضيه اصلي:

  .دارد
  %95جدول با درجه اطمينان  tبدست آمده از محاسبه با  tمقايسه  .6جدول 

هاي دو گروه آموزشـي فـاوا محـور و كـالس      بررسي معني داري تفاوت ميانگين به منظور
بـا   هاي دو گروه مستقل) اسـتفاده شـده اسـت.    مستقل (آزمون مقايسه ميانگين tمحور از آزمون 

علت ه باشد. با توجه به نرمال بودن توزيع (ب دامنه ميتوجه به جهت دار بودن فرضيه آزمون يك 
 t باشد. مي 64/1از جدول احتمال نرمال  tاندازه  05/0) و سطح معني داري 30ه بااليحجم نمون

 جدول بزرگتر اسـت. فـرض   tباشد، كه از  مي 8/ 379از طريق محاسبه يعني عدد به دست آمده 
ر هاي دو گروه آموزشي فاوا محور و كالس محو نگينبين ميا% 95شود و با اطمينان  صفر رد مي

آوري اطالعـات و   آمـوزش مبتنـي بـر فـن     -براين فرضـيه اصـلي  تفاوت معني دار وجود دارد. بنا
  گردد. تأييد مي -زشي تأثير داردارتباطات در توسعه عدالت آمو

هـاي   آوري اطالعات و ارتباطـات در برابـري فرصـت    آموزش مبتني بر فنفرضيه ويژه اول:
  .آموزشي تأثير دارد

  %95جدول با درجه اطمينان  tبدست آمده از محاسبه با  tمقايسه  .7جدول 

ي فـاوا محـور و كـالس    به منظور بررسي معني داري تفاوت ميانگين هاي دو گروه آموزش
هاي دو گـروه مسـتقل) اسـتفاده شـده اسـت.با       مستقل (آزمون مقايسه ميانگين tمحور از آزمون 

  اريسطح معني د  محاسبه شده  t  جدول   t  ميانگين  گروه آموزشي
 3305/3  كالس محور

64/1  379 /8  001/0  
 8407/2  فاوا محور

  سطح معني داري  محاسبه شده t  جدول t  ميانگين  گروه آموزشي
 3681/3  كالس محور

64/1  494/6  00/0  
 8173/2  فاوا محور
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باشد. با توجه به نرمال بودن توزيع و سـطح   توجه به جهت دار بودن فرضيه آزمون يك دامنه مي
از طريــق  بدســت آمــده t باشــد. مــي 64/1جــدول احتمــال نرمــال از  t انــدازه 05/0معنــي داري 

شـود و بـا    جدول بزرگتر اسـت. فـرض صـفر رد مـي     tباشد، كه از  مي 494/6يعني عدد  محاسبه
عنـي دار  هاي دو گروه آموزشي فاوا محور و كـالس محـور  تفـاوت م    % بين ميانگين95اطمينان 

آوري اطالعــات و ارتباطــات در برابــري  آمــوزش مبتنــي بــر فــن -براين فرضــيهوجــود دارد. بنــا
  گردد. ييد ميأت -آموزشي تأثير دارد  هاي فرصت

آوري اطالعات و ارتباطات در افزايش دسترسـي بـه    آموزش مبتني بر فن فرضيه ويژه دوم:
  آموزش عالي تأثير دارد.

  %95جدول با درجه اطمينان  tبدست آمده از محاسبه با  tمقايسه  . 8جدول 

باشد. با توجه به نرمال بـودن توزيـع    با توجه به جهت دار بودن فرضيه آزمون يك دامنه مي
بدست آمده از طريق  tباشد.  مي 64/1از جدول احتمال نرمال   tاندازه 05/0سطح معني داري و 

شـود و بـا    صـفر رد مـي  جدول بزرگتـر اسـت. فـرض     t،كه از باشد مي 941/5يعني عدد  محاسبه
هاي دو گروه آموزشي فاوا محـور و كـالس محـور تفـاوت معنـي دار       بين ميانگين% 95اطمينان 

آوري اطالعـات و ارتباطـات در    آمـوزش مبتنـي بـر فـن     -وجود دارد. بنابراين فرضيه ويـژه دوم 
  گردد.  مي تأييد -افزايش دسترسي به آموزش عالي تأثير دارد 

  ها تحليل يافته
  فرضيه اصلي
دهـد هرچنـد كـه ميـانگين      هاي توصيفي نشان مي هاي توصيفي: تجزيه و تحليل يافته تحليل يافته

حاكي از آن است توسعه  5/2گروه فاوا محور با توجه به باالتر بودن از ميانگين قابل قبول يعني 

  اريسطح معني د  محاسبه شده t  جدول  t  ميانگين  گروه آموزشي
 2901/3  كالس محور

64/1  941/5  00/0  
 8925/2  فاوا محور
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ري اطالعات و ارتباطات تا حـدودي ايجـاد   آو عدالت آموزشي با استفاده ازآموزش مبتني بر فن
شده است ليكن با توجه به اين كه ميانگين گروه كالس محور از گروه فاوا محور بـاالتر اسـت،   

اسـت   آوري اطالعـات و ارتباطـات در ايـران نتوانسـته     آموزش مبتني بـر فـن   بيانگر اين است كه
  ر كامل برآورده سازد. طوه هاي توسعه عدالت آموزشي را ب انتظارات در خصوص شاخص

% 95دهد با اطمينـان   هاي استنباطي نشان مي هاي استنباطي: تجزيه و تحليل يافته تحليل يافته
  آوري اطالعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشي تأثير دارد. آموزش مبتني بر فن

  فرضيه ويژه اول
دهـد هرچنـد كـه ميـانگين      ان ميهاي توصيفي نش هاي توصيفي: تجزيه و تحليل يافته تحليل يافته

حاكي از آن است برابري  5/2گروه فاوا محور با توجه به باالتر بودن از ميانگين قابل قبول يعني 
آوري اطالعات و ارتباطات تا حـدودي ايجـاد شـده     ها با استفاده از آموزش مبتني بر فن فرصت

ه فاوا محور باالتر است، بيانگر است ليكن با توجه به اين كه ميانگين گروه كالس محور از گرو
اسـت انتظـارات    آوري اطالعات و ارتباطات در ايران نتوانسـته  اين است كه آموزش مبتني بر فن

  هاي آموزشي را به طور كامل برآورده سازد.  هاي برابري فرصت در خصوص شاخص
با توجه بـه ايـن   دهد  هاي استنباطي نشان مي هاي استنباطي: تجزيه و تحليل يافته تحليل يافته

%و سـطح  95جـدول بزرگتـر اسـت بـا اطمينـان       t از به دست آمـده از محاسـبه يعنـي عـدد      tكه
هـاي   آوري اطالعـات و ارتباطـات در برابـري فرصـت     )آموزش مبتني بر فـن 000/0داري ( معني

  آموزشي تأثير دارد.

  فرضيه ويژه دوم
دهند هرچنـد كـه ميـانگين     في نشان ميهاي توصي هاي توصيفي: تجزيه و تحليل يافته تحليل يافته

حـاكي از آن اسـت    5/2گروه فاوا محور با توجه بـه بـاالتر بـودن از ميـانگين قابـل قبـول يعنـي        
آوري اطالعـات و ارتباطـات تـا     دسترسي به آموزش عالي با اسـتفاده از آمـوزش مبتنـي بـر فـن     

كـالس محـور از گـروه فـاوا     است ليكن با توجه به اين كه ميانگين گروه  حدودي افزايش يافته 
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آوري اطالعات و ارتباطات در ايران  محور باالتر است، بيانگر اين است كه آموزش مبتني بر فن
  انتظارات در خصوص افزايش دسترسي به آموزش عالي را به طور كامل برآورده ننموده است. 

دهد با توجه به ايـن   يهاي استنباطي  نشان م هاي استنباطي: تجزيه و تحليل يافته تحليل يافته
 داري % و سـطح معنـي  95جـدول بزرگتـر اسـت بـا اطمينـان       tبه دست آمده از محاسـبه از   t كه

اطالعات و ارتباطات در افزايش دسترسي به آموزش عالي  آوري ) آموزش مبتني بر  فن000/0(
  تأثير دارد.
ت و ارتباطـات بـا   آوري اطالعـا  دهد كه آموزش مبتنـي بـر فـن    مي  نشان  پژوهشهاي  يافته

فراهم آوردن شرايطي مانند، امكان تحصيل كم هزينه، امكـان اسـتفاده از اسـاتيد مجـرب بـراي      
فراگيرنـدگان  اغلين، امكـان تحصـيل بـراي    مناطق دور دست و محروم، امكان تحصيل بـراي شـ  

 العبـور بـه آمـوزش عـالي و     مناطق و دوردسـت و بعضـاً صـعب   ، دسترسي ساكنان دختر در منزل
همچنين تجزيـه  هاي آموزشي تأثير دارد.  در برابري فرصت ؛رسي به منابع نامحدود آموزشيدست

رغـم هزينـه    اسـت علـي   دهد كه اين نوع از آمـوزش در ايـران نتوانسـته    ها نشان مي و تحليل داده
مصروفه كمتر نسبت به آموزش كالس محوربراي ارائه دهندگان آموزش، تحصيل كم هزينه را 

  گان فراهم نمايد. براي فراگيرند

  گيري بحث و نتيجه
هـا مطـرح    هـا و سـازمان   ترين ابزار براي پيشرفت انسـان  امروزه آموزش به عنوان يكي از توانمند

شده است. با توجه به سرعت جريان تغييرات و تحوالت علمي، فنـي و لـزوم اسـتفاده از نيـروي     
گـردد. در ايـران بـه علـت      يانساني با كيفيت، اهميت و لزوم آموزش بيش از پـيش مشـخص مـ   

مسـايل ديگـر از قبيـل،     پهناوري كشور و پراكندگي متقاضيان در نقاط مختلف كشـور و برخـي  
هاي مورد عالقه براي متقاضيان در شهر محـل سـكونت    هاي شغلي، عدم وجود رشته محدوديت

عمالً يا از هاي جسمي و...  آنان و داشتن فرزند خردسال نيازمند به مراقبت و همچنين محدوديت
مانند و يا در رشته هاي تحصيلي كه به آن عالقه ندارند مشغول بـه تحصـيل    ادامه تحصيل باز مي
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هـاي مـورد    همراه دارد. در مـواردي هـم كـه رشـته     شوند، كه در هر دو مورد تبعات منفي به  مي
برخـوردار  ه شده از كيفيت مطلوب ئهاي ارا ها وجود دارد، آموزش عالقه متقاضيان در شهرستان

ه خـدمات آموزشـي و پژوهشـي در نقـاط مختلـف كشـور يكسـان نبـوده و         ئنيست. همچنين ارا
ل و ئباشـند. بـه منظـور فـايق آمـدن بـر مسـا        متقاضيان آموزش از امكانات يكسان برخوردار نمي

هـاي برابـر آموزشـي را در     بايست بستري فراهم گردد كه بتـوان؛ فرصـت   مشكالت ياد شده مي
هاي  آوري اطالعات و ارتباطات در كليه زمينه متقاضيان قرار داد. در دنياي كنوني فنكليه  اختيار
آوري در زمينه هاي آموزشي نيز بـه كـار بسـت و     اين فن توان گي بشر اشاعه يافته است. ميزند

ل آموزشي سطح جوامع را كاهش داد و يا از ميان برداشت. در حال ئبوسيله آن مشكالت و مسا
حـدود   آوري اطالعات و ارتباطات در بسياري از نقاط جهـان تـا   هاي مبتني بر فن حاضر آموزش

كـار گيـري ايـن     زيادي توانسته است مشكالت و مسايل آموزشي را كاهش دهد، موفقيت در به
تـري برخـوردار هسـتند     هاي آموزشي ضـعيف  ساخت ويژه در كشورهايي كه از زيره آوري ب فن

  تر است.  محسوس
توانـد مشـكالتي از قبيـل؛ يكسـان نبـودن       آوري مـي  گيـري ايـن فـن     كار  ز بهدر كشور ما ني

هاي آموزشي در مناطق مختلف كشـور، عـدم دسترسـي بـه آمـوزش عـالي بـه ويـژه در          فرصت
آوري بـا   هاي كارشناسي ارشد به باال در بعضي نقـاط دوردسـت را مرتفـع سـازد. ايـن فـن       دوره

هـاي   توانـد فرصـت   مجازي و آموزش الكترونيكـي، مـي   فراهم آوردن امكان استفاده از دانشگاه
آموزشي برابر را در نقاط مختلف كشور براي متقاضيان آموزش فراهم كند. همچنـين ايـن نـوع    

هاي مكاني و زماني، مشكالت شاغلين و ساير افـرادي را كـه    آموزش با توجه به رفع محدوديت
محـور نيسـتند را    آمـوزش كـالس  هـاي حضـوري    به داليل گوناگون قادر به شركت در كـالس 

  مرتفع مي سازد.
هايي وجـود دارد كـه    آوري در زمينه آموزش موانع و محدوديت البته در استفاده از اين فن

در كشـور مـا از وضـعيت مطلـوبي       ي آمـوزش  باعث گرديده پيشـرفت و اسـتقبال از ايـن شـيوه    
دستيابي به مزاياي كامـل آمـوزش    بايست براي مرتفع نمودن آنها و برخوردار نباشد. بنابراين مي
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توان به عـدم   ها مي عمل آورد. ازجمله اين موانع و محدوديت الكترونيكي، اقدامات مناسبي را به
هـاي   افزارها و نرم افزارهـا، عـدم وجـود زمينـه     سختارس با تغييرات سريع هماهنگي معلمان مد

از معلمـان و فراگيرنـدگان،    آوري اطالعـات و ارتباطـات نـزد بعضـي     علمي مناسب در زمينه فن
سـرعت در بعضـي منـاطق)،     (از جمله عدم دسترسي به اينترنت پر هاي فني ضعف در زير ساخت

واسـطه فيلتـر نمـودن بعضـي از       بـه ت در شبكه اينترنـت كشـور   پايين بودن سرعت تبادل اطالعا
د، حـل نشـدن   هاي ارائه شده در بعضي موار هاي علمي، استاندارد نبودن محتواي آموزش سايت

مشكل زمـان در آمـوزش الكترونيكـي بـه نحـوي كـه دانشـجو در اغلـب مـوارد بايـد در زمـان            
هـاي   مشخصي قادر به برقراري ارتباط با كـالس و اسـتاد خـود باشـد، لـزوم شـركت در كـالس       

كشـد و يكـي    حضوري بعضي دروس كه مستقل از مكان بودن اين نوع آموزش را به چالش مي
ي اين نوع آموزش در سطح كشور را نـام   ها يعني باال بودن هزينه و محدوديتاز مهمترين موانع 

  برد.
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